
Yüksek risk ve  
belirsizlik altında SCRUM

İnsanların yaşam ve özgürlük haklarıyla mutluluk arayışlarına yanıt 
vermek üzerine kurulmuş bir iş öğretisi olan Scrum, yazılım sektöründeki 

problemlerden yola çıkarak geliştirildi ve son yıllarda hızla popülerleşerek 
diğer sektörlerde de kullanımı yaygınlaştı.

- SERKAN BOLAT
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Yeni ürün geliştirmek, müşteri deneyimi tasarla-
mak ve inovasyon yaratmak giderek karmaşık-
laşıyor. Değişen müşteri taleplerini öngörmek 
ve hızla karşılamak, belirsizlikle mücadele et-
mek sıkı bir ekip çalışmasına bağlı. Maalesef 

akıllı insanları bir araya getirip ihtiyaç duydukları kaynakla-
rı tahsis etmek başarıyı garanti etmiyor. İşin kötüsü zayıf bir 
ekip çalışması sadece sinerjiden yoksun bırakmayıp, sıradan 
performansların ortaya çıkmasını da engelliyor. İşte, yazılım 
sektöründeki problemlerden yola çıkarak geliştirilen ve son 
yıllarda hızla popülerleşerek diğer sektörlerde de kullanımı 
yaygınlaşan Scrum bu sorunlara çözüm getiriyor. Bugün Mic-
rosoft, Siemens ve BBC gibi köklü şirketlerle pek çok yeni gi-
rişim çevik ve rekabetçi olmak için Scrum’dan faydalanıyor.

Geçen ay Scrum’ın Ken Schwaber ile birlikte iki yaratıcı-
sından biri olan Jeff Sutherland’in Scrum: The Art of Doing 
Twice the Work in Half the Time (Scrum: Yarı Zamanda İki Kat 
İş Yapma Sanatı) adlı kitabı piyasaya çıktı. Sutherland kitapta 
Scrum’ın 1993’ten bugüne kadarki hikâyesini anlatıyor. Hangi 
gerekliliklerden kaynaklandığını ve nasıl yüzde 1200’e kadar 
verimlilik artışı yaratabildiğini örneklerle açıklıyor. Böylelikle 
Scrum anlayışını içselleştirmek ve kendinize uyarlamak ko-
laylaşıyor. Sutherland iş hayatının pek çok insan için çekilmez 
olduğunu gözlemlemiş. Araştırmaları, insanların başarılı ol-
dukları için mutlu olmadıklarını, mutlu oldukları zaman başa-
rılı olduklarını ortaya koymuş. Sorunların sebebini insanlara 
değil, içinde bulundukları sisteme bağlıyor. Sistemi sorgula-
yıp değiştirmeyi öneriyor.

Scrum Nedir?
Scrum insanların yaşam ve özgürlük haklarıyla mutluluk 
arayışlarına yanıt vermek üzerine kurulmuş bir iş öğretisi. 
Yarattığınız ürün veya hizmetin özüne katkıda bulunmayan 
tüm çabalar israf olarak görülüp ortadan kaldırılıyor. Geri-
ye basit, kimseye ayak bağı olmayan, herkesin verimlilik ve 
üretkenliğini artıran bir çalışma süreci kalıyor. Ancak Scrum 
kuralcı bir çalışma yönergesi değil. Çalışanları özgür kılarak 
birbirine kenetleyen, hedeflerine odaklayan bir çerçeve söz-
leşme. Tek başına bağımsız çalışan bir kişi bile bu çerçeveye 
uyarak kişisel mutluluk ve başarısını artırabilir. Bunun ilk 
adımı her gün şu üç soruyu cevaplamak: Dün neler başar-
dım? Bugün ajandamda ne var? Daha hızlı gitmemi engelle-
yen bir şey var mı (varsa nasıl ortadan kaldırabilirim)? Emin 
olun, sürekli hareket halindeki bir fabrika üretim hattı gibi 
işleyen bu süreç sizi her gün belirli bir tempoda ilerlemeye 
mecbur bırakarak zinde tutacak, verimli ve üretken kılacak.

Süreç Nasıl İşliyor?
Scrum süreci, müşteri için yaratılan değeri Sprint adı veri-
len kısa süreli döngüler boyunca sürekli geribildirim alarak 
ve geliştirerek ilerlemek olarak özetlenebilir. Sutherland bir 
ürünü müşteriye tam ve bitmiş halde sunmadıkça geribil-
dirim alamayacağımızı zannetmemek konusunda uyarıyor. 
Her ürün, hizmet ve deneyimin müşteri için bir değer ifade 
edecek, üzerinde geribildirim alınabilecek dilimlere bölüne-
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bileceğini savunuyor. Böylelikle sürekli önünüzü görüyor ve 
üç temel riske göre kendinizi adapte ediyorsunuz:

■ Pazarlama: İnsanlar ürünümüzü veya hizmetimizi  
(hâlâ ve bu haliyle) istiyor mu?
■ Teknik: Biz istendiği şekilde üretme, hizmet verme 
imkânına sahip miyiz?
■ Finansal: Sürdürülebilir bir kârlılık ve sosyal etki yara-
tabiliyor muyuz?

Scrum’ın işleyişini kendi terminolojisini kullanarak şöyle 
açıklayabiliriz. Ürün Sahibi müşterilerin ürünü kullanarak 
yapacakları işleri, sağlamak istedikleri faydaları (müşterilere 
en fazla değeri sunma, şirkete en fazla kârı getirme ve en 
kolay, risksiz gerçekleştirilebilme kriterlerine göre) önce-
liklendirerek bir Ürün Kapsamı listesi oluşturuyor. Süreç 
sorumlusu desteğiyle ekip bir Sprint (Planlama) Toplantısı 
yaparak bu listedeki işleri onları bitirmek için gereken ça-
baya göre karşılaştırmalı olarak puanlandırıyor. (Bir Sprint 
boyunca ekip tarafından tamamlanan işlerin toplam puanı 
“Hız” olarak kayda geçecek ve sonraki her Sprint’te artırıl-
ması hedeflenecek.) Ardından ekip bu işleri tamamlayabile-
cekleri bir Sprint süresi belirliyor. Ekip üyeleri ilk Sprint bo-
yunca üzerinde çalışacakları işleri Ürün Kapsamı listesinin 
başından itibaren seçerek Sprint Kapsamı listesini yaratıyor. 
Bu şekilde ilk Sprint başlıyor. Sprint bitene kadar her gün bir 

araya gelen ekip yukarıdaki üç soruya cevap verecekleri kısa 
Günlük Toplantılar yapıyor. Her Sprint sonunda birer Demo 
Toplantısı ve Süreç Değerlendirme Toplantısı var. Amaç 
müşteri geribildirimlerine göre Ürün Kapsamı’nın gözden 
geçirilmesi ve Sprint tecrübesine göre Scrum sürecinin iyi-
leştirilmesi. Scrum yönteminin doğru işlemesi ve verimlili-
ğinden Süreç Sorumlusu; müşteri beklentilerinin Ürün Kap-
samı listesine yansıtılmasından Ürün Sahibi sorumlu.

Scrum ekipleri kimin hangi işi hangi sürede ve nasıl 
yapacağına kendisi karar veren otonom bir yapıda hareket 
ediyor. Temelinde ekip ruhunu geliştiren, şeffaf ve eşgü-
dümlü çalışmayı teşvik eden ilkeler var. Ürün Sahibi ve Sü-
reç Sorumlusu dahil kimsenin arasında ast-üst ilişkisi yok. 
Ekiptekilerin resmi görev tanımları, bireysel başarı kriterle-
ri yok. Sadece ekibin Sprint bazında koyduğu hedefler var. 
Her ekip üstlendiği görevi başından sonuna kadar yürütüp 
sonuçlandırabilecek farklı alanlardan uzmanlık ve yetkiyle 
donatılıyor.

Shu Ha Ri
Scrum uyguladıkça öğrenip kendinizi geliştireceğiniz bir 
öğreti. Sutherland gelişme aşamalarını Uzakdoğu sporla-
rında ustalaşma sürecini tarif etmekte kullanılan Shu Ha Ri 
kavramıyla anlatıyor. Kısaca, Shu kuralları öğrendiğiniz ve 
aynen tekrarladığınız seviye. Ha öğrendiklerinize kendinizi 
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kattığınız, bir yenilik ekleyebildiğiniz seviye. Ri artık kural-
ları düşünmeden salt içselleştirmiş olduğunuz öğretiyi yalın 
varlığınız ve performansınızla ortaya koyduğunuz seviye. 
Ayrıca Sutherland, Scrum’ın hiçbir zaman asıl işinizin önü-
ne geçmemesi gerektiğini; asıl işinizi, emeğinizi ortaya pü-
rüzsüz ve keyif alarak koyabilmeniz için var olduğunu vur-
guluyor. Önemli olan Scrum prensiplerine ne kadar uydu-
ğunuzla değil akıp giden performansınızla dikkat çekmek.

Türkiye’de Scrum 
Scrum dört duvar arasında geliştirilmiş teorilere değil, iş 
hayatında işe yaradığı görülen uygulamaların şifrelerinin 
çözülüp paylaşılmasına dayanıyor. Bunu başarmak için dün-

yanın dört bir yanında Scrum toplulukları oluşturulmuş. 
Türkiye’de bu konuya odaklanmış iki topluluk var. İlki, 
Sutherland’i bu yılın başında ilk defa Türkiye’ye getirmeyi 
başaran Scrum Turkey. Şu aralar üç haftada bir web üze-
rinden canlı yayınla “Agile Leaders” sohbetleri gerçekleş-
tiriyorlar. Ayrıca üniversite son sınıf öğrencileri ve yeni 
mezunlara yönelik ücretsiz “Agile Sparrow” programları 
var. İkincisi, her yıl uluslararası bir zirve organize eden 
Agile Turkey. Ayrıca yazılım geliştirmede en iyi uygulama-
ların paylaşıldığı “Agile Talks” etkinlikleri düzenliyorlar. 
Türkiye’de Scrum’ın gelişme süreci dünyadakine paralel 
seyrediyor ve henüz yolun başındayız. Ancak şirket orga-
nizasyon şemalarında ve iş ilanlarında Scrum pozisyonları 
giderek daha fazla öne çıkıyor.

Scrum’ı sadece başkalarına öğretmiyor kendi 
şirketinizde de uyguluyorsunuz. Hizmet sek-
töründe faaliyet gösteren küçük bir ekip ola-
rak Scrum’dan ne fayda sağlıyorsunuz?
Kitabımda çeşitli sektörlerden şirket örnekleriyle açıkla-
dığım gibi Scrum yarısı kadar zamanda iki katı iş çıkar-
manıza imkân veriyor. Scrum uygulamak bizim şirkette 
de tüm ekibi yüzde 400 daha üretken kıldı.

Bugüne kadar böyle aydınlatıcı bir kitabı yaz-
manızı engelleyen neydi, şimdi yazmanızın 
sebebi nedir?
Kitap yazmak çok fazla vakit harcamayı gerektiriyor ve 
yoğun programım buna bir türlü izin vermiyordu. Ran-
dom House bir yıl boyunca tam zamanlı olarak araştır-
ma ve yazmamda yardımcı olacak bir kişi görevlendir-
meye karar verdi. Ve bu görevi oğlum J. J. Sutherland 
üstlendi. Kendisinin NPR’da (National Public Radio) 
kazandığı onlarca yıllık gazetecilik tecrübesi bu kitabın 
ortaya çıkmasını sağlayan faktördür.

Kitabınızda Scrum’ı Ken Schwaber ile nasıl 
birlikte yarattığınızı anlatıyorsunuz. Sonra 
ikiniz de kendi girişimlerinizi kurarak yola 
devam ediyorsunuz. Bugün dünyada iki farklı 
Scrum ekolü mü var?

1995 yılında Ken’i ilk Scrum ekibiyle birlikte vakit ge-
çirmesi için davet ettim. İki yıldır Scrum ile ilerliyor-
duk ve Object Studio isimli yeni ürünümüzün çok sa-
yıda sürümünü yayınlamıştık. Ken bu ekibin çalışma-
ları hakkında bir makale kaleme aldı. Bu makale (goo.
gl/g0Ao0O) OOPSLA’95 konferansında başkanlığını 
yaptığım bir çalıştay kapsamında yayınlandı. Ardından 
Ken, şirketini tamamen Scrum konusunda çalışmaya  
odakladı. Bu şekilde Scrum uyguladığım tüm şirketler-
de bana danışmanlık yaptı. Kısaca, sadece bir Scrum  
ekolü var ve içeriği ScrumGuides.org’da herkese açık 
sunuluyor. Geçen ay Scrum Alliance, Scrum.org ve 
Scrum Inc. ortak bir basın açıklamasıyla bu yeni ve ba-
ğımsız web sitesini Scrum’ın muteber kaynağı olarak 
kabul ettiklerini ve bağlılıklarını duyurdular.

2005 yılında Scrum’ın etkisi ve potansiye-
li üzerine yayınladığınız “Scrum’ın Gele-
ceği” başlıklı bir çalışmanızı hatırlıyorum. 
Scrum’ın geleceğini bugün nasıl görüyorsu-
nuz?
Scrum’ın geleceğine dair her şey benim tam da 2005 yı-
lında yazdığım (goo.gl/coKWzo) gibi ilerlemeye devam 
ediyor. Bugün pek çok şirket piyasaya sürdüğü yazılım-
ları sürekli güncelliyor. Bir ürün özelliği tasarlanıp ge-
liştirilir geliştirilmez saatler içinde müşteriye sunulu-

Yarısı kadar zamanda
iki katı iş yapma sanatı

Ya ra t ı c ı s ı  Je f f  Sutherland ,  Scrum’ ı  anlat ıyor.
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yor. Bu sadece kesintisiz entegrasyon ve otomatik reg-
resyon testiyle mümkün. Örneğin, Google How Google 
Tests Software kitabında da okuyabileceğiniz gibi her 
gün 75 milyon otomatik test gerçekleştiriyor. Bu nokta-
da Scrum hâlâ işlevini görüyor ama gerektiğinde yeni 
sürüm yayınlama çevrimi Sprint’ten ayrıştırılabiliyor.

İş dünyasında sürekli yeni kavramlar ortaya 
çıkıyor. Scrum yeni trend ve yaklaşımlarla 
bağdaşıyor mu?
Esnek çalışma, tasarım odaklı düşünme, holakrasi (ken-
di kendini düzenleyen faaliyet sistemi) ve bunlara ben-
zer yaklaşımlar 20 yıl önce Scrum geliştirilirken bir gün 

ortaya çıkacakları beklenen gelişmelerdi. Scrum hangi 
konuda çalışıyor olursa olsun bir ekibi yarısı kadar za-
manda iki kat çıktı üretebileceği bir hıza eriştirmek için 
tasarlandı. Örneğin eşim gönüllülerle “Kilisede Scrum” 
çalışmaları (goo.gl/mDsjnq) yürütüyor. Scrum Inc.’in 
donanım tarafının başındaki Joe Justice sayısız ülke-
den yüzlerce gönüllüyle birlikte haftalık Sprint’lerle  
araba üreten Wikispeed’in genel müdürü. Dileyen her-
kes araba üretimine katkıda bulunabiliyor ve ne kadar 
süre isterse o kadar çalışıyor. Gerekirse arabanın tüm 
parçalarını her hafta değiştirebiliyorlar; yeter ki per-
şembe akşamları düzenledikleri tüm gönüllülere açık 
partide araba caddede sürülebilsin!

Scrum’ı ilk uygulayan kişi ve iki yaratıcısından biri-
dir. Halen kurucu ortağı olduğu Scrum Foundation ve 
Scrum Inc’de danışmanlık ve eğitim faaliyetleri yürü-
tüyor, yatırım şirketi OpenView Venture Partners’da 
Kıdemli Danışman olarak hizmet veriyor. Çevik Yazılım 
Geliştirme Manifestosu’nun yazarları arasında bulunan 

Sutherland’in son kitabı Scrum: The Art of Doing Twice 
the Work in Half the Time geçen ay yayınlandı. Stanford 
Üniversitesi’nden İstatistik yüksek lisans, Colorado 
Üniversitesi’nden Biyometri doktora dereceleri bulunan 
Sutherland aynı zamanda Vietnam Savaşı’nda yer almış 
emekli bir subay.

Jeff Sutherland kimdir?
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İnsanlar sürekli daha hızlı olmaya çalışırken 
tükenmişlik sendromuna yakalanmaktan na-
sıl korunabilirler? Kitabınızda önerdiğiniz, 
çalışanların mutluluğunu bir skala üzerinde 
takip etme fikrinizi açıklar mısınız?
İnternet üzerinden verdiğimiz eğitimlerde Mutluluk 
Skalası ile Hız kavramlarını ilişkilendirerek nasıl sürdü-
rülebilir bir çalışma temposu yakalanabileceğini göste-
riyoruz. Doğrusu, eğer insanlar çok yavaş iş görüyorlar-
sa çalışma hayatları onları mutsuz ediyor. Baskı altında 
hissetmedikleri sürece, daha hızlı iş gören insanların da-
ha mutlu olduğu bir gerçek. Gergin hissederlerse Mut-
luluk Skalası düşüşe geçiyor. Bu da ekibin ileride aynı 
sürede daha az iş çıkarmasında fayda olduğuna işaret 
ediyor. Bütün mesele doğru dengeyi kurabilmek.

Scrum uygulanırken Ürün Sahibi pazar ve 
müşteri araştırmalarında zayıfsa Ürün Kap-
samı listesini doğru şekillendiremeyebilir. Bu 
durumda ekibin hızla ama talep görmeyen bir 
ürün geliştirme riski var.
Scrum’ın başarısında Ekip, Ürün Sahibi ve Süreç Yö-
neticisi bir bütün olarak kritik rol oynuyor. Scrum 
Rehberi’nin son sürümünde (Temmuz 2013) Ken Schwa-
ber ile birlikte “Hazır” tanımını öne çıkarmaya başladık. 
Ürün Kapsamı listesindeki maddelerin Sprint Planlama 
Toplantısı’nda gündeme alınarak sıradaki Sprint’e dahil 
edilebilmesi için Hazır olmaları gerek. Ancak müşteri 
açısından değer bulacak ve bir Sprint süresince tamam-
lanabilecek maddeler “Hazır” kabul edilmeli. Ürün Sa-
hibi, Ürün Kapsamı’nı oluştururken ve revize ederken 
ilgili herkesle sürekli açık iletişim içinde olarak empoze 
eden değil, karşılıklı ikna ve uyuma dayanan bir tavır 
benimsemeli. Bu çok önemli bir mesele. Niyetim gele-
cekte yayınlanacak rehberlerde bu konuya daha fazla 
vurgu yapmak. Süreç Yöneticisi sadece (üreten/geliş-
tiren) ekibin değil, bütün Scrum sürecinin performan-
sından sorumludur. Eğer Ürün Kapsamı’nın tespitinden 
kaynaklanan bir başarısızlık söz konusuysa sorumluluk 
Süreç Yöneticisi’ne aittir.

Peki, Ürün Sahibi’nin Ürün Kapsamı listesi-
ni daha hızlı ve gerçekçi oluşturması için de 
Scrum yapılabilir mi?
Tabii, pek çok Ürün Sahibi, Ürün Kapsamı listesini ya-
ratmak üzere ayrı bir Scrum daha uyguluyor. Aslında bu 
Scrum’ın yazılım projeleri dışında kullanılmasına iyi bir 
örnek. Çünkü Ürün Kapsamı’nın oluşturulması tama-
men başka bir alanı (yazılımın hizmet edeceği sektörü) 
içeriyor. Böylelikle Ürün Sahibi ayrı bir Sprint sürecin-
de ürünün sahip olabileceği özelliklerden kritik değeri 
olanların asıl Scrum için Hazır duruma getirilmelerine 
çalışıyor. Scrum Inc. web sitesinden indirip okuyabile-
ceğiniz “Satışta Scrum” vaka çalışması (goo.gl/3UFUEp) 
buna benziyor.

Geçen yıl bir konuşmanızda, Scrum camia-
sıyla Google’ın Paris’teki çalışma yönteminin 
Scrum mı yoksa Kanban mı olduğu üzerine bir 
fikir uyuşmazlığı yaşadığınızı anlatmıştınız. 
Günümüzün en basit ve formalitesiz çalışma 

“Scrum hata yapmanıza izin vermiyor. Problemli ekipler bile 
verimlilikte ortalama yüzde 35 artış gösteriyor. Bunu Yahoo’daki 

yüzlerce ekibi kapsayan vaka çalışmalarımızda gördük. Bir 
kilometreyi üç dakikada koşmak herkese göre değil ama daha atletik 

olmak için koşusunu geliştirmeye herkesin ihtiyacı var”
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biçiminin paradoksal olarak tartışmalı bir 
mesele, bir yük haline dönüşmesinden endişe 
ediyor musunuz?
Scrum şirketlere çeviklik kazandırmak için kullanılan 
yöntemler arasında açık ara önde çünkü 
gerçekten işe yarıyor. Kökleri Toyota’nın 
Yalın Ürün Geliştirme sistemine dayanı-
yor. Yani, daha iyi bir sistem yaratmak çok 
zor. Şu sıralar çevikliği mesele edinmiş 
topluluklar arasında çok fazla gereksiz tar-
tışma var. Bunun nedeni herkesin çeviklik 
iddiasında bulunması ama baktığınızda 
bu ekiplerin yüzde 50’si çalışan bir yazılım 
ortaya koyamıyor. Google Paris’e gelince, 
onlar gerçekten çok hızlı. Ri seviyesinde 
oldukları söylenebilir. Dünyada çevik ol-
maya çalışan ekiplerin yüzde 1’i bile bu 
kadar hızlı değil. Google’daki ekipler tam 
anlamıyla çapraz fonksiyonlu, önceliklen-
dirmeyi çok iyi yapıyorlar, önlerine bir engel çıkarsa her 
şeyi bir kenara bırakıp hemen hallediyorlar. Tam bir To-
yota ruhuna sahipler. Öğrendiğime göre Almanya’daki 
Audi de bu yıl çalışma modelini bu şekle çevirmiş.

Scrum’ı kullanmaktan kaçınmamız gereken bir 
durum veya muhtemel bir yan etkisi var mı? 
Scrum hata yapmanıza izin vermiyor. Problemli ekip-
ler bile verimlilikte ortalama yüzde 35 artış gösteriyor. 

Bunu Yahoo’daki yüzlerce ekibi kapsayan 
vaka çalışmalarımızda gördük. Bir kilo-
metreyi üç dakikada koşmak herkese göre 
değil ama daha atletik olmak için koşusu-
nu geliştirmeye herkesin ihtiyacı var.

Scrum’ın Türkiye’de yaygınlaşma-
sı ve etkili olması için ipuçlarınız 
neler? 
Türkiye küresel ekonomide rekabet etmek 
zorunda. Scrum’ı ne kadar iyi uygularsa-
nız rekabette o kadar güçlü olacağınıza 
eminim. Türkiye’de Scrum’a yönelik ola-
ğanüstü bir heyecana şahit oldum. Kaotik 
iş ortamlarında Scrum’a geçiş yapmak ve 

uygulamak geleneksel proje yöntemlerinin baskın ol-
duğu ortamlardan daha kolay. Zaten bu yüzden pek çok 
başarılı yeni girişim Scrum’dan faydalanıyor. Siz de ül-
kenizi yeni bir girişimmiş gibi düşünün. 
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Scrum Inc.’de Sprint bazında yaşanan üretkenlik artışı.




